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WITAMY W RODZINIE!
Mercedes-Benz zawitał do Jawora na dobre! Dla wszystkich, którzy
mieli jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, mamy dobre wiadomości:
w połowie sierpnia ruszyła budowa pierwszej fabryki Mercedesa
w Polsce. Po pracach przygotowawczych, pod koniec września
rozpocznie się budowa fundamentów zakładu. Potrwa do grudnia,
a potem mamy nadzieję na łagodną zimę. Otwarcie fabryki planowane
jest w połowie 2019 roku.
Jawor był dla koncernu Daimler AG jedną z kilkudziesięciu lokalizacji
w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wygrał, oferując
korzystne położenie w sąsiedztwie Autostrady A4 i budowanej
drogi ekspresowej S3, odpowiednią działkę, potencjał ludzki, ale też
życzliwość i dobre przyjęcie lokalnych władz. Bardzo pomocna okazała
się Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Mamy nadzieję, że tak
będzie dalej.
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Planujemy współpracę z polskimi ekspertami na każdym etapie
rozwoju fabryki – od położenia kamienia węgielnego po produkcję
nowoczesnych silników. Pragniemy być też odpowiedzialnym obywatelem
Jawora – wprawdzie nie indywidualnym, lecz korporacyjnym, ale
świadomym odpowiedzialności społecznej i aktywnie uczestniczącym
w życiu mieszkańców Jawora i Powiatu Jaworskiego.
O tym wszystkim piszemy w tym newsletterze. Znajdziecie tu nie tylko
aktualne informacje o budowie fabryki, ale także o wydarzeniach
w mieście i w Regionie, na których byliśmy lub będziemy i o historii
marki, która z czasem - wierzymy w to - stanie się również historią
Jawora.
Redakcja
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NASZ WYWIAD
była moim marzeniem. I to marzenie się spełniło – pracuję
w koncernie Daimler AG już od ponad 21 lat, mam cały
czas ogromną satysfakcję z pracy, no a teraz zupełnie nowe
wyzwanie. Zbudowanie kompletnie nowej fabryki Mercedesa
w Polsce, tzw. green field investment – taka szansa zdarza się

„

niecodziennie. Budujemy zgrany zespół i wierzymy w sukces
tej inwestycji.

Jakie wyzwania stoją przed tym zespołem?
Ogromne,

przecież

budujemy

wszystko

od

podstaw,

wszystkie funkcje od HR przez IT po zakupy, produkcję,
logistykę i zarządzanie jakością. Koncentrujemy się na
bieżących wyzwaniach: kompletujemy załogę, na razie
„białe kołnierzyki” - w regionie jest wielu znakomicie
wykwalifikowanych pracowników, współpracujemy zarówno
z kolegami z działu planowania w koncernie w Stuttgarcie,
jak i z partnerami lokalnymi. Z kolei teren budowy przejęła
firma CMT będąca na tym etapie koordynatorem projektu,
natomiast Strabag rozpoczął przygotowawcze prace ziemne.
Wszystko idzie zgodnie z planem. Angażujemy się też w życie
lokalnej społeczności – w końcu od wsparcia lokalnych władz

O swoich wrażeniach z pierwszych
miesięcy pracy w Polsce
i wyzwaniach związanych
z budową fabryki opowiada
dr Andreas Schenkel, Prezes
Zarządu Mercedes-Benz
Manufacturing Poland.

„

W 2016 roku stanął Pan na czele Mercedes-Benz Manufacturing
Poland – nowej spółki powołanej do budowy fabryki w Jaworze.
Jak wyglądała Pana droga do Polski?

„

i mieszkańców zależy poniekąd nasz sukces. Witamy w rodzinie!

Jakie są Pana pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce?
Ujęła mnie otwartość ludzi i ich zaangażowanie, zarówno
parterów, jak i władz lokalnych. I nie chodzi tu tylko
o infrastrukturę, o dostęp do wykwalifikowanych kadr, ale
także o ogromną życzliwość i chęć współpracy. Poza tym
spędziłem wraz z rodziną i przyjaciółmi z Niemiec fantastyczny

„

urlop na Mazurach i powiem tylko tyle - Polska jest po prostu
pięknym krajem, w którym dobrze się żyje.

Czy uczy się Pan języka polskiego?
Staram się (śmiech). Póki co poznałem kilka polskich zwrotów,
ale przyznam, że dłuższe wypowiedzi sprawiają mi jeszcze
kłopot. Czasem udaje mi się wyłapać kilka słów, co i tak uważam
za swój sukces. To jest wielkie wyzwanie, gdyż język polski ma
swoją specyfikę – wszystkie szeleszczące głoski, gramatyka…
to naprawdę trudne. Ale nie poddaje się i mam nadzieję, że

Pracę w koncernie Daimler zacząłem jako młody człowiek.

już wkrótce będę mógł w miarę swobodnie porozumiewać się

Tuż po studiach na kierunku budowa maszyn w Stuttgarcie

po polsku. A tymczasem cieszę się, że wszyscy tu znają albo

zostałem zatrudniony w ówczesnej spółce DaimlerChrysler

angielski, albo niemiecki - to wiele ułatwia!

AG jako praktykant w Untertürkheim, fabryce Mercedesa
produkującej silniki. Miałem wówczas 28 lat, a ta praca
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Dziękujemy za rozmowę.
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Tak już za niespełna 2 lata będzie wyglądała fabryka Mercedesa w Jaworze

O FABRYCE

Mercedes-Benz w naszym kraju jest obecny już ponad 20 lat. Działają tu spółki MB Polska,
MB Leasing, MB Bank, MB Ubezpieczenia, EvoBus i dwa salony firmowe – w Warszawie
i Sosnowcu. Ale fabryka w Jaworze to pierwszy zakład produkcyjny Mercedesa w Polsce.
W ramach nowo powstałej spółki Mercedes-Benz Manufacturing Poland
będą produkowane czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne
nowej generacji, które trafią do wszystkich modeli samochodów
marki Mercedes-Benz. Fabryka w Jaworze ma wykorzystywać

najnowocześniejsze technologie (Przemysł 4.0), planowanie cyfrowe,
inteligentną automatyzację i ergonomiczne rozwiązania przestrzenne.
Prace przygotowawcze pod przyszłą fabrykę rozpoczęły się w sierpniu.
Jawor stał się nowym punktem na motoryzacyjnej mapie Europy.

KALENDARIUM

13 października 2016 r.
ogłoszenie przez Daimler AG decyzji
o wyborze Jawora na lokalizację fabryki

19 czerwca 2017 r.
wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę fabryki

Oficjalne ogłoszenie inwestycji odbyło się w Warszawie podczas
spotkania Markusa Schäfera, członka zarządu Mercedes-Benz Cars
ds. zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, z Panią Premier
Beatą Szydło oraz wicepremierem i ministrem rozwoju i finansów
Mateuszem Morawieckim.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego na terenie
przyszłej fabryki wzięli udział m.in.: wicepremier i minister rozwoju
i finansów Mateusz Morawiecki, a także władze lokalne oraz wielu
gości ze świata polityki i biznesu.

4 sierpnia 2017 r.
wydanie pozwolenia na budowę zakładu w Jaworze

sierpień 2017 r.
rozpoczęcie prac budowalnych

Trwające niespełna miesiąc postępowanie wszczęto po wcześniejszym
wydaniu przez Burmistrza Miasta Jawora decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Tym samym decyzja
Starostwa Powiatowego w Jaworze zakończyła procedurę uzyskiwania
wszelkich niezbędnych dla budowy pozwoleń.

Zaledwie kilkanaście dni po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
firma Strabag, odpowiedzialna za realizację pierwszego etapu robót
budowlanych, rozpoczęła prace na terenie przyszłej fabryki przy ulicy
Cukrowniczej w Jaworze.
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Fabryka w liczbach

*dane: Spec-Bruk

Przygotowanie terenu pod budowę fabryki (2016 r.)*

ponad 113 ha przygotowanego
terenu pod budowę fabryki

ponad 670 000 m3
przemieszanych mas ziemnych

450 000 m3
usuniętego humusu

24-godzinny
tryb pracy

NASZ ZESPÓŁ

dr Andreas Schenkel
prezes zarządu

Aleksandra Łukasiak

Ewa Korwek

Frederik Strauss

dyrektor finansowy

dyrektor HR

dyrektor ds. logistyki

Paul Schwarzmaier

Thomas Kaiser

dr Ewa Łabno-Falęcka

dyrektor ds. zakupów

dyrektor montażu

dyrektor komunikacji
i marketingu

MERCEDES-BENZ W JAWORZE

Mercedes-Benz buduje swój pierwszy zakład produkcyjny, aktywnie uczestnicząc
w życiu lokalnej społeczności. Angażuje się w ważne dla miasta i regionu
inicjatywy.
Jarmark świąteczny – oblegane stoisko Mercedes-Benz
Już w grudniu 2016 roku Mercedes-Benz spotkał się z mieszkańcami
Jawora podczas II Jaworskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
Na stoisku marki oferowano tradycyjne niemieckie przysmaki:
precle i kiełbaski. Piwo nalewał m.in. prezes nowo powstałej spółki
Mercedes-Benz Manufacturing Poland, dr Andreas Schenkel. Wspólnie
z Burmistrzem Emilianem Berą rozmawiał z mieszkańcami, a od
harcerzy otrzymał przygotowany specjalnie na tę okazję tradycyjny
świąteczny stroik.
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Debiut zespołu Mercedesa w biegu „Szalona 9-tka”
Drużyna Team Mercedes-Benz wystartowała w jaworskiej imprezie
biegowej – „Szalona 9-tka”. Na starcie stanęło ponad 160 biegaczek
i biegaczy. Zwycięzca rywalizacji potrzebował na zdobycie mety
niewiele ponad 31 minut. W teamie Mercedesa pobiegli: Frederik
Strauss, Ludwig Franz Pak, Manuel Schaefer oraz Daniel Klein.
Organizatorami biegu byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze, Klub
Sportowy Feniks Legnica oraz Szczep Harcerski WATACHA z Jawora.

Mercedes-Benz przywitał mieszkańców Jawora…
preclem i piernikiem!
Podczas Święta Chleba i Piernika Mercedes oferował tradycyjne
pierniki i … niemieckie precle. Przygotowano na tę okazję quiz na temat
historii marki, regionu jaworskiego oraz przyszłej fabryki silników.
Na zwycięzców quizu czekały atrakcyjne nagrody. Na stoisku można
było porozmawiać z przedstawicielami Mercedes-Benz Manufacturing
Poland. Pojawili się m.in. prezes dr Andreas Schenkel, dyrektor ds.
logistyki Frederik Strauss i dyrektor HR Ewa Korwek.

WYSTAWA MERCEDES-BENZ W JAWORZE

Od 3 marca 2017 r. w jaworskim Muzeum Regionalnym można
zwiedzać wystawę „Jawor - nowy rozdział w historii Mercedes-Benz”.
Wystawa Mercedesa to szczególna ekspozycja, która ma przybliżyć
mieszkańcom Jawora historię marki, ale i pierwsze takie
przedsięwzięcie firmy w Polsce. Jedną z atrakcji wystawy jest replika
pierwszego na świecie silnika szybkobieżnego, skonstruowanego
w 1884 r. przez Gottlieba Daimlera i Wilhelma Maybacha, który m.in
został użyty w modelu pierwszego motocykla. Zwiedzający mogą
również zobaczyć ultranowoczesny silnik OM 654.
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Wystawa w Jaworze to jednak nie tylko ekspozycja prezentująca
ponad stuletnią historię marki. To również nowy punkt na
turystycznej mapie Jawora oraz miejsce spotkań dla mieszkańców,
szczególnie dzieci i młodzieży, które chcą się dowiedzieć więcej
o historii i przyszłości motoryzacji, nauki i techniki.
Więcej o wydarzeniach organizowanych w sali ekspozycyjnej już wkrótce.

5

Historia Mercedesa to historia motoryzacji, która zaczęła się ponad 130
lat temu. W 1886 roku Carl Benz zgłosił patent na pojazd z napędem
spalinowym, a w tym samym czasie, niezależnie od Benza, Gottlieb
Daimler zbudował swój zmotoryzowany powóz. W sierpniu 2013 r.
Klasa S pokonała historyczną trasę śladami pierwszej dalekiej, bo aż
106-kilometrowej wycieczki automobilem z Mannheim do Pforzheim,
odbytej w 1886 r. przez Berthę Benz.

Dzieje marki Mercedes-Benz to historia kreatywności i wizjonerskiej
przedsiębiorczości jej założycieli oraz ludzi, których spotkali oni na
swojej drodze. Dzięki tym spotkaniom i pracy pomysły mogły stać się
wynalazkami, a wynalazki zmieniły świat. Pojazdy z napędem spalinowym
to zaledwie początek historii mobilności, która dzisiaj zmierza
w kierunku powszechnego użycia autonomicznych samochodów.

Co zobaczysz na wystawie
(wybrane ekspozycje)

Replika pierwszego silnika szybkobieżnego, skonstruowanego
przez Gottlieba Daimlera oraz Wilhelma Maybacha
Historia logo Mercedes-Benz

Ekspozycja zegarów z wybranych modeli
samochodów Mercedes-Benz

Kamienie milowe w historii marki

Historia silników produkowanych od 1884 r.

Wystawę można zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Jaworze przy ul. Klasztornej 6, od środy do niedzieli, w godzinach 10.00 – 16.00.

6

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND WYDANIE 1 - WRZESIEŃ 2017

Wieści z koncernu Daimler AG
INWESTYCJE
Mercedes-Benz na targach
motoryzacyjnych (IAA) we Frankfurcie

FUSO eCantera to pierwszy na świecie
lekki samochód ciężarowy z napędem
wyłącznie elektrycznym. Od lipca 2017 r.
auta produkowane są seryjnie w Mitsubishi
Fuso Truck and Bus Corporation w Tramaga
(Portugalia). FUSO eCantera jest samochodem
nie tylko przyjaznym dla środowiska, ale także
oszczędnym i ekonomicznym dla użytkownika.

TECHNOLOGIA
Nowa Klasa S - kolejny poziom Intelligent
Drive

WYDARZENIA
„She’s Mercedes” – klasyki z gwiazdą
zawitały na Warmię
Na salonie samochodowym IAA we
Frankfurcie Mercedes-Benz zaprezentował
wizję mobilności jutra: od koncepcyjnego
Smarta EQ, pojazdu w pełni elektrycznego
i autonomicznego, który może być ”dzielony”
z innymi uczestnikami, przez prototyp
pierwszego
kompaktowego
Mercedesa
pod marką EQ, pod którą w przyszłości
Mercedes-Benz będzie oferował całą gamę
pojazdów elektrycznych, po Mercedes-AMG
Project ONE – hiper-samochód z napędem
hybrydowym rodem z F1 zaprezentowany
z okazji 50-lecia marki AMG. Limitowany
model ma wskazać drogę AMG do „przyszłości
drogowych osiągów”.
60 autobusów dla Wrocławia

Mercedes to (hiszpańskie) imię żeńskie.
I kobiety kochają Mercedesa. Zlot Miłośniczek
Zabytkowych Mercedesów „She’s Mercedes”
gościł 10 damskich załóg – tym razem na
Warmii. Miłośniczki marki zaprezentowały
swoje auta z różnych epok motoryzacji, od
powojennego „Pontona” przez szykowne
roadstery R 107, aż po „młode klasyki” serii
124 oraz 129. Zlot był również okazją do
świętowania przypadających w tym roku 50.
urodzin marki Mercedes-AMG.

Jesienią br. w sprzedaży pojawi się najnowsza
Klasa S wyposażona w nowe, znacznie
rozbudowane funkcje wspomagania jazdy.
Systemy Active Distance Assist DISTRONIC
i Active Steering Assist pozwolą jeszcze
wygodniej utrzymywać bezpieczną odległość
oraz właściwy tor jazdy, a układ automatycznej
regulacji prędkości pojazdu uwzględni mijane
zakręty i skrzyżowania. Na pokładzie znajdzie
się też system Active Emergency Stop Assist
oraz udoskonalony asystent zmiany pasa
ruchu Active Lane Change Assist.
Części zamienne z drukarki 3D

Master Truck 2017 z Mercedes-Benz

Wrocławskie przedsiębiorstwo komunikacyjne
powiększy swoją flotę o kolejne 60 autobusów
z gwiazdą. Modele Mercedes-Benz Citaro,
spełniające najnowsze wymogi dot. norm
spalin Euro VI, zostaną wyprodukowane
w fabryce w Mannheim i dostarczone do
Wrocławia w lutym 2018 r.
Daimler rozpoczyna produkcję FUSO
eCantera w Europie

Master Truck Show to kategoria ciężka.
W lipcu br. w Polskiej Nowej Wsi k. Opola Grupa
Wróbel prezentowała pojazdy ciężarowe oraz
Mistrzowski Zestaw, czyli siłownię i badania
kondycyjne dla kierowców. Każdy chętny
miał okazję poprawić w tych dniach tężyznę
fizyczną na w pełni wyposażonej siłowni
plenerowej.
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W sierpniu swoją premierę miała pierwsza
wydrukowana w technologii 3D, metalowa
część zamienna. Osłona termostatu przeszła
wszystkie etapy procesu kontroli jakości.
Ten znaczący krok w kierunku wykorzystania
technologii
3D
oznacza
możliwość
wytwarzania złożonych, odpornych na wysoką
temperaturę elementów metalowych w prosty
i szybki sposób. Dzięki temu Mercedes
staje się obecnie technologicznym liderem
również w segmencie druku 3D elementów
metalowych w jakości oryginalnych części.
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PROJEKTY SPECJALNE
„Mistrzowskie” autobusy

Mercedes-Benz od lat wspiera Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z okazji 65
-lecia GOPR w Krynicy-Zdroju, flotę pogotowia
zasiliło 8 nowych Mercedesów GLC 220
d 4MATIC. Samochody służą ratownikom
zarówno w codziennej pracy w górach, jak
i przy prowadzeniu działań edukacyjnoszkoleniowych.

Były to: MFIT Group, Droids On Roids,
QuantUp, TestArmy oraz ZMorph. Obiecujące
młode spółki – trzymamy kciuki!

WYRÓŻNIENIA
Unimog samochodem terenowym roku 2017

Technologiczny „RoadShow” we Wrocławiu
W odbywających się na przełomie sierpnia
i września Mistrzostwach Europy siatkarzyLotto Eurovolley Poland 2017 udział wzięły
również autobusy Mercedes-Benz i Setra.
W barwach warszawskiej firmy Raf Trans
autobusy służyły reprezentacjom wszystkich
krajów. Rozgrywki odbywały się w Warszawie,
Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Katowicach.
Nowe Mercedesy w służbie GOPR

fot. MFIT Group
Dolny Śląsk to innowacyjne zagłębie startup’ów. Wieloma z nich opiekuje się „anioł
biznesu”, Tomasz Szpikowski, CEO Bergman
Engineering (drugi z prawej). Z jego inicjatywy,
18 września br. dr Andreas Schenkel, prezes
zarządu
Mercedes-Benz
Manufacturing
Poland, odwiedził kilka z obiecujących
start-up’ów technologicznych w ramach
wrocławskiego „HighTech RoadShow”.

Już po raz trzynasty czytelnicy czasopisma
„Off Road” wybrali Unimoga Mercedes-Benz
najlepszym samochodem terenowym roku
w kategorii pojazdów specjalnych. Plebiscyt
przeprowadzono w 12 kategoriach i oddano
w nim łącznie ponad 20 tysięcy głosów na 135
ocenianych pojazdów. Unimog zajął pierwsze
miejsce w kategorii pojazdów specjalnych,
zdobywając blisko 32% głosów.

Dołącz do zespołu Mercedesa!
Budowa fabryki dopiero się rozpoczyna, ale już od wielu miesięcy
trwa rekrutacja.
Aktualnie oferty pracy Mercedes-Benz Manufacturing Poland
można znaleźć na stronie www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera

MOTORYZACJA W SŁUŻBIE EDUKACJI

Konkurs Eko Gwiazda 2017 - edycja JAWOR
Mercedes-Benz wszędzie tam, gdzie realizuje swoje inwestycje,
stara się również mieć stały kontakt z mieszkańcami oraz
aktywizować lokalne społeczności. Jednym z obszarów działalności
firmy, wpisanym na stałe w jej strategię, jest edukacja dzieci
i młodzieży.
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Już dzisiaj Mercedes-Benz zaprasza wszystkie szkoły z regionu
jaworskiego do udziału w konkursie „EKO GWIAZDA”, którego
celem jest budowanie postaw ekologicznych wśród młodzieży.
Tegoroczna edycja projektu realizowana będzie od 9 października
do 5 grudnia 2017. Nagrodą dla zwycięzcy, który decyzją jury
przygotuje najlepszy film promujący zachowania proekologiczne
wśród rówieśników, jest wyjazd do Muzeum Mercedes-Benz
w Stuttgarcie!
Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w tegorocznej
edycji konkursu zostaną przesłane do wszystkich szkół regionu
jaworskiego w październiku. Liczymy na wiele zgłoszeń!

Harmonogram:
•
•
•
•
•

rozpoczęcie konkursu: 9.10.2017 r.
termin przesłania deklaracji uczestnictwa przez
nauczyciela-opiekuna: do 31.10.2017
zgłaszanie prac konkursowych: do 24.11.2017
ogłoszenie listy nominacji: 30.11.2017
ogłoszenie zwycięzców: 4-5.12.2017

CZY WIESZ...

…skąd wzięła się nazwa marki?
Historia nazwy Mercedes związana jest z córką Emila Jellinka,
biznesmena z Wiednia, który pod koniec XIX zamawiał i kupował
pierwsze samochody od Gottlieba Daimlera. Wykorzystywał je
najpierw w wyścigach, a jego zwycięski zespół sportowy otrzymał
właśnie nazwę „Mercedes”, od imienia jego 10-letniej wówczas córki.
Od 1902 roku wszystkie produkowane przez Daimlera samochody
nazywano oficjalne Mercedesami, a nazwa została zarejestrowana
jako znak firmowy.

…kiedy po raz pierwszy pojawił się
Mercedes w Polsce?
Pierwsze pojazdy sprowadził do Polski w 1896 r. warszawski pionier
automobilizmu Stanisław Grodzki, a próbne jazdy odbyły się na
podwórzu jego przedsiębiorstwa przy ulicy Senatorskiej. Z kolei
w 1897 r. zorganizował on wyprawę do Francji pojazdem wyposażonym
w silnik Daimlera o mocy 3,25 KM. Podróż z Warszawy do Paryża
trwała ponad 2 tygodnie, a celem był wyścig na trasie Paryż–Dieppe
o długości 170 km.

…kiedy zaczęła się historia klubu
Zabytkowych Mercedesów w Polsce?
24 maja 2001 roku ówczesny prezes Mercedes-Benz Guenter
Baumgartner - z okazji 100-lecia marki - podczas Targów
Samochodowych w Poznaniu, przekazał uroczyście flagę i akt
certyfikacji Józefowi Kołoczkowi, pierwszemu prezesowi Klubu
Zabytkowych Mercedesów w Polsce. Od tego czasu kolejne zloty
Zabytkowych Mercedesów w Polsce gromadzą coraz więcej wielbicieli.
W 2017 roku w Zlocie wzięło udział ponad 100 załóg.

...kiedy otwarto pierwszy firmowy salon
Mercedesa w Polsce?
W 2003 r. w Sosnowcu, wówczas jeszcze firma DaimlerChrysler
Automotive Polska otworzyła pierwszy firmowy salon sprzedaży.
Rok później kolejny salon otwarto w Warszawie.

JUŻ WKRÓTCE
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej

Zapraszamy do lektury kolejnych wydań newslettera,
w których między innymi:

www.mercedes-benz-jawor.com.pl

→→ najnowsze informacje i fotorelacja z budowy
fabryki,

Kontakt z redakcją

→→ przygotowania do inauguracji projektu 		
sadzenia drzew w Parku Miejskim w ramach 		
wspólnej inicjatywy Mercedes-Benz oraz 		
Miasta Jawora,

Izabela Bielecka,
e-mail: mbmpl@lhse.pl

→→ wywiady i opinie,
→→ najnowsze doniesienia i ciekawostki ze
świata motoryzacji.
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Ewa Łabno-Falęcka,
e-mail: ewa.labno-falecka@daimler.com
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